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Macar Başvekili İle Hariciye Nazın 
dün Romaya Gittiler. 
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Fransa Hariciye Nazırı· 
nın Ankara Seyahatı .. 

Paris büyük ELçımız Fransa Harıcıye Nazırı 
lLe Görüştü. 8. Bonne Eylül içinde 

Memleketimize Gelecek. 
Partı, 18 (A .A.) - Ha

vas ejanıına eöre dün bü 

Jük elçimiz Süat Davaı ile 
Hartcıye N•zırı Jorj Bonne 

araıında vuku bulan ıörOı 
illede Bonnenfn eylüı için 

de Ankaraya yapacağı ziya
ret mevzuubahıolmuıtur. 

Antakya, 18 ( A A. ) -
Seçlm ııleri üzerinde fev 

lı•lide murahbaa Cevat 
Açıkalın ile deleee Kolonel 

kole ara11ndekı müzakere 
lere devam edilmektedir 

Antakya, J 8 - Kayıt ve 
•eçım muamelatı hakkında 

Ce•at Açıkahn ile Kolonel 

ICote araıında t@maılar de· 

"'•ın etmektedir. 

AhnaD malumata göre, ka 

Jıt muamelatına Mılletler 

Ceıniyetl komlayonuoun bı
talıctıjı yerden devam edı 

lec:ektır~ Seçfrul Cevat Açı· 
lc,lın ale Kolontıl Kole, Halk 

P•rttaı Baıkanı Aldü'genl 

lGrkmen ve •alt Dr Ab· 

dGrrahmand•n mürekkep 
bır komlıyon idare edecek, 

l•yrt T6rklerln de bu 
lunduiu mıntakada ıeçim 
lerine müteallik tılerde ko 
tbtıyona bır eayrl Türk aza 
11ttbak edecektir. 

Partı, 18 (Rad,o) - Fr · 

'"•• Hariciye Nazırı Jorj 

ltalyada 
-ülU memurlar da ünifor -

ma gıvecekler. 

M. ıVussoliıti 
, ~oma, 18 (A A.) - Muı 
ı:1•Q ; mülki •• emu larıo, 
.._ '••tlerınde Ün•f orma gıy · 

tlertnl emretmııtır . 

€4meklere 
<aın Yapıldı. 
>,~oma, 18 (A.A.) - hal · 
"ı .t, 21 temmuzdan tttbaren 
't:Wltalcalara ıöre ekmek fi· 
~•tına 15 ili 20 santim 

a.• Japalmııtar. 

B. Süad Davas 
Bonne Londradran dönen ln

gflterenln bura ıefıri Str 

Erik Flpıl kabul ederek 

uzun müddet konuımuıtur. 

Jorj Bonne, müteakıben 

Türkiye Seftrl S6ad Davazı 

kabul etmlt ve bfr ıaat ka· 

dar konuımuıtur: 

lıtanbul, 18 (Huıuıi) -

Harici ye Vekaleti birinci 

daire müdürü 8. Cevad, 
f ran11zlarla birlikte ıeçim 

ve teıdl tılertne aid tedbir· 

lerl almak üzere Antakyl\ya 
vardı. 

Kayıd muameleılne, hum
malı bir faaliyetle devam 
olunuyor. 

Seçime, bu ayan sonun· 
dan evel baılanacağı kuv 
vetle memuldiir. 

Macar 
8asvekih Komaya gitti. 
Budapeıte, 18 ( A.A.) -

Macar baıveluli ile hariciye 
nazırı dün Romaya gltmlı 

ler . 

Budapeıte , 18 (A.A) -
Macar baıvekilt ile harici · 

ye nazırının Roma ya yap· 
makta oldukları ziyareti 
mevzuubehs eden Macar ea 
zetelerl iki devlet adamının 
Romaya İtftlya ile Macarlı · 
ten arasındaki samimi dost · 
luiu, Avusturyanın Alman· 
ya t a ra f ı n d a n ilhakı 

neticesi olarak mer
kezi ve cenubu ıarki Av 
rupada tabaddüs eden vazi 
yete ınUbak ettirmek mak 
sadile gitmekte olduiunu 
yazmaktadırlar. 

Aksu 
Ozerine büyük bir köprü 

kuru,uyor. 
Maraı, 18 (A. A ) - Ak· 

ıu üzerine kurulacak olan 
büyük beton köprOnün te 
mel kazıkları dün mcraaim · 
le çakılmııhr. 

Almanya, İspanyadan 
Çıkmıyacak mı? 

----
Nıyuz Kı on.ki gazetesi; Aımanyamn, ıspanyadaki gaye-

si et af .nda mühim il şaatta tutunuyor. 
Nıyuz Kronlkl ıazeteıi , Al 

man aakeı 1 erkanından pek 

tanıomıt bırınio ehemmıyet· 

it ıiyasi bir manayı ıbttva 

eden ıızla bir nutkundan par
çalar ele geçıriıdtaını ıöylü 

yerek ıu aatarf arı yazmak 

tadı": 

.. Algeclras clvarma ve Ce· 
belüttarık karı11ıoa düıen 

Afrıka ıahilıne, uzun men · 
zıllı bataryalar koymakla 

icap elUiı zaman loeıliz -
f rao11z hattını keımekte 

mühim ro Ü oyn~ yabılırlz . 

Bu cümle, büyük bir ıiya 

ıi manayı thttva eden bir 
Alman veaıka11ndan çıkarıl · 

mııtır . Bu vesika Alman or 
dusunda çok yôkark mevktf 
bulunan biri tarafından Her· 
ltnde Nazl liderine giz i bir 
mecliıte verılmıı bir nutkun 
raporudur. 

Bu nutuktan. lıpanya da· 

bili harbinde Almanların 

güttüiü eaye anlaıılmakta . 
dır. Zara, nutuk , baıtanbaıa 
Akdenız Stratl'jlıile ala"• · 
dar bulunduju gıbi Alman· 
yanın lıpanyay• müdahale 
etmealnhı hakiki sebebini te · 
yit etmektedir. Hakiki eebe· 
bin i Alman askeri uıullerinln 
İıpanyeda tecrübe edllmeıi 
olduğu glbt, flerde bir harp 
vukuu ıhtimalioe kaııı logi 
lız. Fran11z ıtratl'jlıini ıaıı· 

rtmak üzere bazı bayati 
mevkılert e fe ll'9irmekttr. 

fakat bu ıızll nutkun baı· 
lıca entereaan tarafı, bQtün 
bu f aalayet lçerlılnde Por· 
tekizin oynıyacağı rol ve 
Portekiz hükumeti ile aba 
lhinl İnetltz - Portekiz mua
h~deslnde-n a yralmağa ıevke 
decek uıule dair ııöylenen 

sözlerdir. 
Nutku ıöyltyen zat ezcüm· 

( Sonu üçüncü .. ,fada ) 

· S sığır ilk.ta ki Al ayımıza Dün 
Merasimle Sancak Verildi .. 
Sancağı; Atatürk Adına Orgeneral F ahrettin 
Altay Bizzat Verdiler. Ve Bu Mukaddes Ar

mağanın Değerini Canlandırdılar. 

K alzraman Topçularmuz YürüyıişJHalinde 

Su11ğırlık, 18 (Husuıi) - I 
Buıün buradaki alayımıza 
merasimle aancak verildi. 

Meraalmde Orgeneral Fah · 
rettin Altay, Korgeneral Sa· 
bit Noyon, Tuğgeneral Yaıar, 
Tümgeneral Kemal. Tümgene 
ral Ekrem, alayın ıubaylart, 
memurlar ve çok kalabalık 
bir halk kütleıt bulundu. 

Saat on üçe doiru Orl'e 
neral Febrettln, dlier ıene 
raller v,a h•lk kıala meyda 
oıne ıeldtln. 

Maarif 
Vekilinin 
Seyahatı. 

B. Scıff~t Ankan 
Erzincan. 17 tA.A.) 

Maarif Vekili B. Saffet Arı 
kan buıün buraya ıelmıı · 
tır. 

Erzincan, 18 ( AA. ) • · 
Kültür Bakanı B Saffet Arı 
kan buradan Gümüthaneye 
gltmlıtlr 

Orgeneral Fabretttn) Al-" Cvtnct ıüzel sözlerle• açıkladı . 

tay, alayın yiğit as- Aıker, heyecanla lıttklll mar· 

kerlerinl tefttıten geçirdiler, tını hep bir afızdan sö,ledı. 
müteakiben askere bitap 
ederek bu toplanııın manl11· 
nı anlattılar ve 1ancafın 

deierlnl, kudılyetlni tebarüz 
ettfrdUer ve Cumhurretıl 

Atatürk adına aancaiı Alay· 

Kahraman aıkerln ıüzel ıe . 

çltreamfnl müteakip tirene 
aon verddı. 

Otl'eneral FahretUn Altay, 
.. at 15 de atıı tallmlerlntie 

kumandanı Albay Süreyyaya bulundu ve aıkerl tefUt 
verdiler etUkten sonra akıama doi· 

Alay kumandanı: alayın, 
bu en büvOk ve en lmtfd he
diyeyi almaktan duyduğu ıe 

ru yanındaki ı•nerallerle 
birlikte oanaırmaya nare· 

ket ettiler. 

ltalya , ' lngiliz Dostlu
ğunu istiyor .. 

N. Kımbana guıtesinı göre, ilalyan · Alman iUif ıkı
nm nazik bir saföaya g :receği zamın yıkın imiı. 

Sofya, -
N. Kambana ııazeteıine 

Parieten yazıldığına eöre 
General Franko, Fransız 

ve loııliz gemilerinin bom
bardımanı hasebiyle ken 
dlıine tevclh edıleo 

proteatolara kulak verme · 
mittir . Fakat dıktatörün bu 
hareketi gerek Çemberlaynı 
ve gerek Daladtyeyi kızdır . 
mıf değildir. Çemberliyn 
Muaaollntye baı vurarak hl · 
maye ettiil adama badema 
Büyük Brltanya menfaatleri 
nl haleldar edecek hallerde 
bulunmama11 emrini verme· 
sini latemlıtır. Bu, Çember
laynın eiyaai mebaftllerlnl 
feverane getirmtı ve aley. 

bindeki propajandalara kuv
vetlendirmelerine veaile teıkll 
etmi~Ur. Buna raimeo Çem. 
berlayn ffi gayet mutedil 
bir ıurette takip etmektedir. 

Bu vaziyet kar1111nda 
acaba Mu11ollnl ne yapacak· 

hr? ÇOnkü Mu1101tntnln Hit 
lere kartı da taahhüdleri 

•ardır . Halbuki Httlerle 
Çemberlayn ara11nda henüz 
bir doıtluk tee11üı etmlt de
lildir. 

Mu11olini1 lngllfz • İtalyan 
doıtluğunun tee11üı6nü, Çem· 

berlayndan ziyade arzu et
mektedir . Fakat Almanya 

ı===========:.:=.:=======;=:;;;=:====-===-======.::===-=======s::::: 

ve Franko ile ideal bakr 
mandan mevcud rabıtaları . 

lıpanyada cumhuriyetçiler 
imha edilmedikçe 1, bu ite 

karıımaktan nefsini me•et · 
memeılnl lmirdlr İtalya 

erklnıharbtye reiılnln Ber· 
ltnı ziyaret etmesi de ltaL 

Londrada Tezahürat .. 
-------------

Lon~rada binlerce halk ispanya sel ar eti önün~e Cum
huriyetçi ispanya lehine tezahüratta bulundu. 

Banelon, 18 ( A.A ) -

Cumburl1etçl kıtaatan ı muh 

telif cephelerde Franko kuv 
vetlerlnin yaptıklart· taarruz:· 

ları durdurdukları içtn ~azı 
noktalarda mukabil taarruza 
geçtikleri bildtrllmektedlr. 

Dün Franko kuvvetlerine 
mensup dokuz tayare düıü · 

rülmütlür. 

Londra , 18 ( A.A . ) 
Dün binlerce nümaylıçı ta · 
rafından lıpaaya ıef a -
reti önünde Cumhuriyetçi 
ispanya lehinde tezahüratta 
bulunulmuıtur. 

Valinılya , 18 (A A) -
Hükumet taraftarı kıtaatı 
T eruel cepheıinde yeniden 
bazı noktaları istirdat et· 
mittir . 

yanın barııda ve seferde 
Almanya ile beraber oldu· 
iuna delalet etmektedir. 
Çemberliynın lıe Almanya 
ile müzakerata glrlffp ıtrlı
mlyeceilde meçhuld\ir. Çün
kü logtltere müdhiı bir su
rette ıllablanmakta , gerek 
Akdenizde ve gerek Balkan
larda ve Türldyede lktlıadi 

( Soaa lldact aayf ada ) 
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(Bat tarafı bfrlncı sayfada) 
taarruzlara geçmlt bulun 
maktadır. lngılterenin bu 

devlet memurlarının h yat 
ve meltdlerlne lıttkrnr ver
mi t r . 

itdekl biricik gayeıl, Alman 
ekonomik nOfuzuna ve ta

arruzuna mani olmaktır. Bu 
fttbarla halya - Alm nya ft. 

Ufakımn nazik bir safhaya 
gireceği zaman uzak değil

dir. 

• Parçala ve idare et ,, 
düsturu tertemiz bir fnglllz 

parola11dır. Bu parola bu· 
1ıün Muuolini tarafından öl-

mlye mahkum edllmtıtt. 

Fakat bu parola , bizzat Mu· 

11ollnlyl fena bir durumla 
kartı kar11ya getirecektir ., 

Parllmentoda açılıı nut· 
kuna cevap teıktl edecek 

olan proje hakkındaki mü 
zakereler ıona ermek üze 
redir Söz alan mebuılardan 

ıonra ııra vekillere gelmlı

tlr Son olarak batvekH Goı· 

podfn Köıe lvanof mühim 
bir nutuk ıövltyecektır. Ha
zırlanın projeyi krala t k 
dım edecek olan heyet fnti · 
hap edllmlıttr 43 mebuıdan 
mürekkep bulunan bu heyet 
ara11nda eski mebuılardan 

bir çolcları ve bilhassa pro 
feıör Tzankd de v~rdır 

Parlamentoda ıöz ıöyli
yen bütün hülı umetçl meb 

uılar iç ıiyasadn Bulgariata
nın ıükun ve asaytıe olan 

ihtiyacını ve 21 nlıan tarlh-
11 lrral bevannameılnde t.ıo• 
rlb edilen "geriye dönmek 

yoktur., ıtarını tebar(iz et
ttrmtı, dıı siyasada da Bul
garfıtanın bütün komıularile 

Ztraatl modernize dmiye 
ıkoyulmu§lur. 

Memlekette rnüstalr r bir 
imar ve umren polıtıkası 

takip tmcktedır. 

Memlekette emniyet ve 
aaayi§I tesis etmiştir. 

B 1-liarlci si} asette barıı· 
çıdır. Barıoı korumak için 
ordu!unu silah andırmakta· 
dır 

2 Bütün kom§ul rlyle 
do t olmak pren11blni t kip 
etmektedir. Yugoslavy ıle 

ebedi dostluk p ktını lmzn-
1 mııtır . Dığer korn§ularl • 
da arada mevcud muallak 
tılerln hOınünlyetle haltedl -
lece~loe emindır. 

Ve, bütQo bunlar yenidir 
ve yeniliktir. 

~eriye mah~emelerinin s · 
la~iyetleri t ~~i~ ediliyor: 

Btr kaç senedenberi Bul 
g r hükumeti ıerlye mahke· 
meler inin sala htyetlerlnl tah
dtd yolunda bezı projeler 
hazırlama~tadır. Gazeteler· 
de zam n zaman raıtladığı 
mız yazılara göre adlıye ve. 
kaleli tarafından hazırlanan 
proje, muhtelif sebepler ha· 
ıebiyle heyeti veklleden ge· 
çememft ve mesele nıh yet 
parlamentonun açılmasına 

bırakılmııtı. Bugün gelen 
gazetelerde okuduğumuz 
e=·- t"aıla-ı cuıu adlı7c cu 

cümenl bu husustaki proje 
yı tabetUrerek meclise tevzi 
etmtıtır. Mecl11fn bu günler 

samimi ve dostane komtu· 1 
luk münasebetleri tesis etme· 

11 lazım geldljlnt ileri sür
müılerdtr Günlerce devam 

eden bu nutuklardan çıka
rılacak olan netice ıudur: 

d müzakere ed ccği bu 
projeye göre tlmdiye kadar 
eb veyn ve çocuklar aruın · 

deki 'era et da•aları slıye 
mahkemelerine intikal ede 
cektır. 

Malum olduğu üzere ıerl· 
ye mahkemeleri nıkah, ta 
lak ue veraset itleriyle bu 

itlerden mütevellU davalara 
bak ktadır. Asliye mahke
meleri usulü kanununun bi 
rlnct maddesinin tasrıb etti 
ği bu hQkümlere göre bu 

a - Mazide ılyaei par 
tiler ınhılal etmtı ve tered · 
diye uiramııtı Memleket 

•e mıllet menfaatlerine pa· 
rtl memf aatleri tere h · edl
lıyordu . l 9 Mayıı darbesini 

hazırlıyan da bu idare tekli 
olmuı ve Bulgarlıtan bu 
yü~den pek çok zarar gör 
müttür. 

2 - Bu itibarla parti ha 
yatına avdet edılmlyecekUr. 
Bugün ortada yepyeni bir 

idare vardar. Parlimentoıl
yle bütün milleti milli Bul 
ıar ~ahdett .-e menf aatlerl 

etrafında toplamıya azmet. 
mit yeni bır idare .. 

Bu idare, 14:nçllğı politika 
cereyanlarından uzak bulun· 
durmakta ve onu, partizan 
lığın dejenere olmuı ihtiras 
larlyle zehirlenmekten kur
tararak "yalnız Bulgarlst a 
fçla ve yalnız Bulgar mille
tinin menf aatlerl için., naı· 
yonaflst bir gençlik haline 
ıokmıya çalıımaktadu. 

Bu idare orduyu polıUka 
itlerine karıımaktan alıkoy
muıtur. 

Kapttallıtlerle lıçller ra 
•ındald lhtlllf ı halletmıUr. 

3 Milyar Levayı bulamı 

yan Bulgar lhractını beı 
milyar 300 milyona çıker
mııtlr. 

Zamaaınd• m••t almıyeo 

hak terly~ mahkemelerine 
verilmııtır. Yıne aynı mad 
deye göre veraset tılerlnde 
anlaıamıyan ve ıeriy.e mah
kemelerinin kar rlarına ita 
at etmeyeo re ıd kimıel rln 
bu iti aslly mahkemelerine 
tevdi tm ye hakları vardır. 
Şmıdl hazırlanan proje ve 
raaet tılerJndekl bu salahı 
yeti, la ameo asliye mah· 
kemelerfne vermekte ve fe 
riye mahkemelerine yelnız 

nikah ve talak itlerini bırak 
ma tadır . 

Veraset ftlerlnde yapıla 
cak olan bu tebeddül he.se 
biyle veraıet 1 anununun 
müı ümanlara ald 344 ncü 
maddesi de ilga edilecektir 
Bu madde müslümanların 
veraset 1 !erinin ahkamı ~e 
rlyeyc göre hnlledilmeıini 

natı&c bulunuyordu 
Yeni proje, feri ahkamı 

tamamen ilga etmektedir. 
Projenin kanuniyet keııbede. 
ceğl tarihten ttlb ren bütün 
bu kabil müracaatlar asliye 
mah emelerine yapıl cak ve 
§eriye marık el r er yı 

hOküm f'ylcmek t1 lahıyetl 
nl kaybetmlt buhınftcoktır 
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Ge - L" açl 1 Sona Erdi. Ankarada F_o~ 
aşlı- toğraf Sergısı 

y n Avc lık. 
Kara avcılığı kanununa 

göre mart, nisan , mayıs. ha· 
ziran ve temmuz aylarında 

avcılık ve av hayvanı vur· 
mak yasak edilmiştir . Ve 
aykırı ıekilde hareket eden· 
ler hakkında c zai ve idari 

takibat yapılması laı:ımdır. 

Halbuki; ne il azalmak 
ta ol n bazı av hayvani 
r ı n ı n vurulması m e n 
ve t hdlt e d i l m 1 ı o\ 
maaına r ğmen bu kanu 
na tam men aykırı olarak 
buı kimıelerln. hemen on 
bet gündenberl ötede beri· 
de kaçak ol&rak avcıhk et 
tıklerl, vurulmB11 ınen ve 
t&hdit edilen h yvanhm av· 
ladıkları görülmektedir. 

Pazar günü de Çengeloğ· 
lu, Mandıra ve Kesirven 
köyleri civarında kafile ha 
ltnde avcı grupları keklik 
ve tav§an avlamıılardır 

Av mevsiminin 1 ağustosta 
boılaması kabul edilmlt ol 
duğuna göre, av neılt için 
zararlı olan bu geliılgüzel 
avcılığa meydan verılmeme 1 

fÜpheslz ki çok faydalı ola 
caktır 

Haftay Gü eler Arasında Böl Acılacak. 
ge Birincilik Maçları Yapılacak Matbu:t Umum Müdürlü-

-------- - ğünden: 

Paz r günkü maçt Biri \ Yurdu 2-3 yendi. idmın- idaremiz tarafından 1936 

gücü küçükleri ikinci takımlar birincisi oldu. ::rı:,ç·~~:~ıı.~lanve vi:r::~~e 
Bölge lık maçları flküstü· Yurd B•rlık maçından ıon 

rüne göre merkez gümeslnın ra bölge lık maçlart dn ıo 
on maçı pazar günü Yurd · na ermlttlr. 

Birlik arasında yapılmııtır. Maçt muvaffak olan ve 
Saat 14 de yapılmuı li iyi oynıyan sporculardan 

zımgelen ikinci takımlar ma· bilhıuıa Birlik takımında 
çı, takımlar sahay çıkma yeni yer lan kaleci Fevzı, 
dığından yapılmamııtır. Bu fevkııli.de idi. 
ıuretle ikinci taktmlar maçı Haftaya; Balıkeıfr birin· 

da sona ermlf olduiundan; clsl İdrnangGcü, Marmara 
her iki devrede yapılan maç gümeıl blrinclıl Bandırma 
larda en çok puvan a•an ldmanyurdu, E~e gümeıi 
Güç küçükleri bölge ikinci blrlnciıl Havran takımları 
takımlar hfrinclst olmuıtur. arasında final ve dömi· 

Birlocl takımlar maçına final maçları yapılacaktır 
saat 16 30 da Güçten Os· final maçı cumartesi gÜ· 

mamn idaresinde beılandı nü saat 16 da 1 ve 2 nu· 
Yurdun, ikinci bnftayımda maralı takımlar ara11nda, 

yapılan iki golüne mukabil bu maçın galibi tle de 3 nu 
birıncl baftayımda bir, ikinci maralı takım ua11nda pazar 
haftayımda da iki gol yapa günü saat 16 da dömifinal ı 
rak B rlik maçı 2-3 kazandı. maçı yapılacaktır. 

~~~~ 

Tilrk - Alman 1 Nekadar öğret-1 

Ticari Vaziyeti mene ihtiyaç var 

lekeli,, adlı foto ıerglılnln 

lkincıal 20 ikinci teırln 1938 
tarihinde Aakara Sergi evin 
de açılacak ve 20 gün de -
vam edecektır. 

Hu ıerglde, blrlnclılnde ol · 
duğu gibi, yurdumuzdaki 
profeeyonel ve amatör fotoa· 
raf çaların da lttfrakJ arzu 
edıldiilnden ıanatki.rlarımı· 
zın yurdumuzu tarih tabii 
güzellik ve her huıultakl 

inkılaplarımız bakımmdan 

tanıtacak olan artistik reılm· 
leri hazırlıyabilmeel için 16 
temmuz 1937 tarihinde Ana· 
dolu ajanıı vaaıtasile gaze
telerde yaptırdıiımız ihbarı 

tekrar eder ve gönderilecek 
eserlerin asgari 18 24 ve 
azami 40 50 ebadında ol· 
masına her zatın on taneden 
fazla fotofrafl gönderilmeme· 
1101 ve bunlar araaında por· 
tre yollanmamaıını ve eıer
lerln en geç 15 ılkteırlo 

ir Fayton ir 
Çocuğu Ezdi. 

Alman ve Türk tacirleri 
arasında fındık ve iç fındık 
üzerinden pek az muamele 
o'maktadır. Türkiyeden la 

Kü1tür Bakanlığı tik, orta 
ve liıe öğretmenlerimizin lll· 

y111 trafında bir lıtatlstık 
vücude getirmııtır Bu sata · 

l 938 tarlhlode Matbuat U· 
mum Müdürlüiünde bulun· 
mak üzere ıönderllmeıloi 
hatırlatırız. 

Sergide jüri taraf mdan se· 
çilen birinci, ikinci ve üçQo· 
cü fotoğrafilere idaremiz 
tarafıod8n ı~ne birer ıe
ref dtplomaaı verilecek· 

Ram zan adında bırının ıda 
resindeki 11 numar h fatton 
p zar günü saat oo ırala 

rınd ı Keten hanı civ rın· 
da Aygören mahallesinden 
mütaahhıt 8. Elmas oğlu on 
yaı 'arıoda Cemal adında bir 
çocuğa çarparak altına al 
mıı, çocuğun göğıün· 

den ve eağ kolundan tehll· 
keli surette yaralaomluınft 
sebebıvet vermltlfr. 

C..emal askeri hastahanede 
tedavi altına eıhnmıtt&r . 

Dünkü oz sa tıs f iatlan. 
Bursada ipek ozuı satı§ 

ları devam etmektedir Düo 
ki aatıılar 60 - 84 ve 95 
:kuruş üzerinden mu mele 
görmüıtür 

H1rsızlık yapan iki çocu 
Ali oğlu 12 ya§I rında 

Alı Oım n tle Sakarya ma · ~ 
h llesinden arabacı Niyazi 
oğlu yine 12 yaılarmda Hü 
seytn Adında iki çocuk f b 
rikatör Celalin bağ ev nfn 
kapı ını kırmıılar, içindeki 
b zı eı ayı alıp götür 
mütfer ve Y aıer oğlu Hasan 

adında birine ıatmıılerdır. 
Bundan baıka, yine bu ço 
cuklar Karat pede Emin 
adında birinin bağına dn 
glrmtıler ve av çantaeını 
çalmıılar, bir tarla içer 1 
ne gömmü ferdir. 

Bütüo efye bulunarak sa 
hiplerlne lııd edllml . uçlu 
çocuklar da y kalanmıılar 
dır 

Doöum 
Defterdarlık muhasebe 

memurlarından 8 Eminin 
dün bir rkek çocuju dün 
y ya gelmfttlr. Yavruya 
uzun ömür) r dil na v 
babayı kutl rı2 

nllen fıatl rla Almanya 
kontrol dairesinin teklif et 
tlği fiyatlar eraemda yüzde 
yirmi nisbetinde bJr fark 
mevcuttur. 

Türk lhrecatçılıırı iç fın 
dıkları fçln 100 kilo baıına 

sif Hamburg, 55 lira lıteme 
lerloe muk bil kontrol da 
treıl il ocak 100 kilo baıına 
sif Hamburg 45 46 lıra fta~ 
vermektedır. Geçen sene yf. 
ne aynı aylarda fıat mese 
lesinden dolayı it y pıla 
mamııtı. 

Cevız üzerinden muamele 
yapılmam ktadır. 

Badem üzerine yalnız f tal 

ya He muamele yapılm&k
tadır . Fıatlarm 100 1'ilo 
bagına 1200 Liretten 1040 
L rete dü§tüğü haber veri 
liyor 

Kuru kaysı üzerinden Tür
kiye Jle bazı l§ler yapılmak
tadır. ithalatçılar mayıs ıon 
larında t1amburgta me9cut 
ve gümrüklenmtı 1 )'i kalite 
m Har için 00 kilo ba•ın 
98 M rk üzerinden teklifte 
bulunmutlardır. 

Son zamanlarda Almftn 
plyaBalarına küllüyetli mık 
tarda erık pestıll ıtho 1 edil· 
mekt dlr. 

Haveların gayri müıalt 
gitmesi yüzünden yaş mey · 
Ya rekoltesinin az olacaftı 
tahmin ed lmehtedlr Fazla 
meyve lstıhsal ed~n mem 
Je etler bu vaziyetten isti 

fade etmtyc çe.lıımaktadır 
lar. 

Bılhas " Bulıarlstan bu 
huıuata azami bir faaliyet 
göstermektedir Meyvacılığa 

büyük ehcmmıyet veren 
Bulg rlst&n birkaç seneden 
b rl Alm u ply olarını elle 
rıo lmııtır Bulıarlst n çok 
mtkt rda çilek ve kiraz 

thtiic aıüre Türhly~de ılk 

ve orta tedrisat öğretmen · 

lerimtztn ıay111 25 bfo ka 
dardır. Bunun 18 bfolnl ilk 

tedriıat öğret menleri teıkıl 

etmektedır. Köy öğretmen 

leri kadrosuna alınan ça vuı 
eğitmenlerle bu yekun btr 
hayli farkedecektlr. 

Rügün memleketimizin 
öfretmen ihtiyacı 60.000 
kadardır. Bu miktara köy 
öğretmenleri de dahildir. 

Çavuı t>ğitmeo yetittirll
dlğı gibi, yine köy okul!Rtı 
na kadın köy öğretmenı de: 
yetlatlrilecektır 

Bu hususta icap eden t ed 
kıkler yapılmıfttr. Muht f 

vılay tlerde tlmdil;k b1rı. ç 

köy kız öğretmeni olrn u 
çılacaktır. 

Okulların verimi tedkık 
edılecek, ileri de faı.lalaş· 
hrılacaktır. 

-
Mesut bir etlenme. 

Y eş Ilı camii mütevellıei 

m rhum B Lütf ı ULkurun 

kızı ve ga:ıetemlz idare mü· 

dürü 8. Muzaffer Uzkurun 
hem§lresı B ) ao Zatiye Uz. 

kur ile Ankara Küçük Yoz 
gat f~brlkalar sıhhat me 

muru fi. ismet Sun yın ni 
kah merasımi dün belediye 

evlenme salonunda yap.inuı 

ve merasimde her iki tara 
fır. yakanları hazır bulun 

muılardır 

Genç evlılerl tebrık eder, 
ııaadetle:r dıleriz 

ıhraç etmiıtır. Bu mallar 

Alman· ~· tay re jle gön 
derılmektedlr. Fıatlar kılo 

beıına IOo lla 120 lcuruıtur. 

tir. -
Camilerin kıymsti hah -

lanm salmışlar. 
Haber aldığımıza 

Kırkağacın belediye 
ıöre, 

kittbt 
ile evkaf memurunun; camilere 
ald kıymetli halıları ıattıkla
rı lddfaeile, mahalli müddei· 
umumlltkçe haklarında 
klbata baılanmıttır 

ta· 

j ISTANIUl RADYOSU L 
19 Temmuz 1938 Salt 
Ôğle neırlyatı: 
14.30: Plakla Türk muıf

siktıi. 14 50: Havadis. 15 os: 
P!ikla Türk muılktıi. 15 30' 
Muhtelif plak neırlyatı. 

Akıam n~ırlyatı: 

18 30: Hafif müzık: Te· 
pebatı Beledly~ bahçeııfl 

den naklen. 19. IS: Konfe· 

ranı: faUh HalkevJ namm•= 
Meıud Cenııl (Muıikt hak 
kında) 19.55: Borııa haber 
1erl. 20: Saat ayarı: Grelll' 
vlç raıadhaneılnden naklen: 
Vedia Rtza ve .ulcadaılar• 
tarafından Türk muııkt••· 
[Evlç, ıua, Mahur) 20 45: 
flava raporu 20 48: ô111e' 
Rıza tarafından Arapça söY' 
lev. 21. Saat ayarı Orkeıl 
ra, 21.JO: Cemal Kamtl ,,e 
arkadaıları tarafından rorlı 
muıiklıl (Hicaz) 22 1 O: 1\16 
zlk ve Vftry te Tepeb•f1 

Beledıye bahçesinden nakleP 
22 SC· Son haberler ve erte 

lal 1\laüa proffamı 



19 TEMMUZ 1938 TORK.D ı ı SAYFAı 3 

Hukuk Sütunu: r-- ---------. 
H " " 1 KADRi UZKUR 1 

UKl)KI BAHiSLER.. 1 KIRT ASİYE 1 
- il ıv.r:AGAZASI 1 

Boşanma ve Usulü Muhakemesiı ı .4n(JfarfolarCadclesindeKİ 1 
YAZAN: 1 Kadri Uzkur 1 

Avukat Kasım Sami Paylı 1 K1rtasiye Mağazası 1 
- 91 - 1 Au defa Paıac mi cad 1 

Evlilik btrl .ği kanunun kime vasi bir aa li.hlyet ve 1 deıinde Balıkbanı altın· 1 
tahta himaye ve muhafaza · hakkı takdir veriyor. Kanu il daki büyük beton mağa 1 
ımda bulunduju için bu bir· nun bahıett i ği bu hakkı tak· I zaya nakledilmtıtır . I 
liğ in ayrılık ve bo§anma gl dire mahkemel temyiz de I A radığınız her çeş ı t kır · 1 
bı ahvalden biri tle zail müdtı hale etmez. Meıeli 1 ! aaiye levazımını en ucuz 
Ve rahncdar olduğu takdir \<arı Ve kocadan birhf veya 1 ( Wadr·ı 1 

ve en iyi tekilde 1\ 
de bu bapta lazımgeıf'n hn müuefıkan her ıkıaı tarafın ı Uzkur Kırtayesı· Ma"azası ) 

1
1 

küm ve kararan itası . hak dan açılan boıaoml\ da vaaı g 
kındakl usulü muhakemenin lçın gösterdikleri ıebep sa 1 nda bulab llirstnlz. 1 
ahkamı umumlyeye kartı bit olduğu halde haktmln .. ___________ .. 

bir lıthina tetkil etmekte ol ayrılığa veyahut bu baptaki 
1 

enlcmyel\un hükmündedir. 

duğunu bildiren 150 nci mad· d&vanın reddine dair verdl · Hu huıus borçlar ve Uca · 
dede (boıanma ve ayrılık ğl kararı boıaoma istlyen ret kanuounl~rında bahıolu· 
davalarında hakim aıağıda taraf temyiz etse temyiz nan mukavelat ve taahüdıı 
kı kaidelere riayetle mükel mahkemeal boıaoma sebep· ta dair olan kaldei umumi 
leftir: lerl u&ulen aablt olmuıken yeden ayrılarak halı lıttsn& 

ide bulunmaktadır. Bu da 1 - Hakim boıanma ve 
ayrılık için ıebep gösterilen 
hadııelerl me vcudıyetlerlne 
vicdanen kani olmadılfça ad· 

dedemez. 

2 - Bu hadiseler hak-
kında gerek reıen ve gerek 
tarafyenln talebi ile yemin 

teklif oluoamıyacağı gibi, ye· 

mın makamına kaim beya 

natta bulunulması dahi iste· 
nilemez • 

3 - Tarafveotn bu bap 
la ıebkedecek her türlü ik 
rarları dahi hakimi takyit 
etmez. 

4 Hakım beyylnatı ser 
beıtçe takdır eder. 

5 - Bo~anma ve ayrıt. 
Aın feri hükümlerine dııir 
tarafeyn arasında akdedtlen 

rnukavelit hakimin tıutıkioe 

iktiran etmed kçe mutaber 
olmaz, ıbareıl ile ayrılık 
'Ve boıanmaya hu olan mu 
hakeme uıu ü göıterılmtıttr. 
Bu madde beı fıkrayı ıhtiva 
etmektedir . Htriocı fıkra -
karı koca ara11nda hasıl olan 
ufak tefek münasebetai7~1tk· 
len veya blrt diğerinden ve 
hh.ut her ikisi de blrrırlnden 
Usanarak blllttifak boıanma 
Ya karar verdıklerl takdirde 

bunların botanma~· a sf'bf'bl· 
Yeti gösterdikleri had lae1er 
129 ocu maddede beyan olu 
0 •o zina, l 39 ncu maddede 
Yazıla cana kaıd ve pek f e 
tla rnuamele, 13 l ncl madde 

Ye ıöre cürüm ve hayılyel 
~ılık, t32 ncl madde mucl · 

1 
11'lce terk. 133 ncü madde 
lct•ııuına dimağ hastalığı, 
134 ncü madde hükmünce 

1ttıtı h zaçsızhk gibi ftlh Bebepten 
•riç veyahud esbabı mes 

;udeye dahil olsa bile göı 
kerilen boıanma sebebınln 
ar, koca arasındft bı r mu 

'Vıtzae. yani aolııma netlceei 
lertıp edllmtı veya uydurul 

llıuı bir ıey olmaması hak 

~11lda hakim müteyekklzane 
llteketle lı 'n lçınde böyl .. 

Uydurma bir ıebep olduliunu :n adığı takdirde dava itler 
0ı•nrnaya ve lıter ayrılığa 

'nüteallık bulunıun red 
eder. Hatta davada hrafye· 

"hı iddia ve bevanatını 
'Yn,n teyit ve tudık edici 
hhadet olsa bi le hakimde 
••hh t d a ına kana&t hes l olma 
bıkça hükmetmez. llikim 
ilkrned~bllmek için hem 

e•bab 1 k h 1 ta a ll'lbit olmalı ve 
e0ı de hakimde kanatı tam 

Qıe t•haasül etmelidır . 
Yalnız ıahadet vey& yal 

llız k 1 
11 anaat a hükmed~mez 

d
er Uuııntn blrl"ımesl lizım · 
ır . 

Bınaeaaleyh kanun hi-

ayrıhfa veya davanın red 

dine dalr verilen karar mu 

hallfl kanundur, diyerek 

hükmü m ezkuru nakzetmez. 
Çünkü kanun hakimi ta 

rafların ikrarı ve bu bapta 

ki tııh ı tler• ıahadetl ile tak 

yit etmeyip hem boıanma 

sebebinin sübutu ve hem de 
hakimde l<anatı vicdaniye 

nin huaulünü amir bulun 
makla hakkı takdire taalluk 

eden hususnta mahkemei 
aliyei temyiz müdahale ile 

hükmü bu c ı hetten nakzet 

mez İıte bu derece vasi 

hakl<ı takdire malik ola n 
hi.kimlerjmizdıen 4 ncü 
madde de beyan olunduğu 

veçhtle ilmı hukuk eıas ve 

kaidelerine olan vukufu tam 

ları ile kanunun lc: eodiıinde 

mevcudıyet nt muhakkak 
addettıği vlcdanmı da rehbe 
ri hareket ittihazı ile müa· 

slfane hükmetmesi ve ede

ceği de pek tabiidir Bu me 

yanda hakim karı ve koca 

nın tahıll ve terbiye ve 

mevkii içtimaiye ve mahal · 

ltn i.det ve ananatını da na 

zardan uzak tutwamuı la 
zımdır. Maddenin ikinci fık 

raaı dahi bo~anma ve ayrı 
lık için KÖ &terll t'n ıebeplerı n 

tavsıki zımnında gerek doğ · 
rudan doğruya hakim tara 

f ından ve gerek karı koca 
dan birisının talebi üzerine 
diğer tarafeynin teklif olu 
oamıyacağı gibi yemin ma 

kamı kaim beyanatta bulu · 

nulmıuı dahi lıtenılemez. 3 
ncü fıkrasında lıe az yu 

karıda arzedıldıği veçhıle 

tarafeynin bu huıuıa dair 
her Uirlü ikrar ve beyanat 
lan dahi hakimi. takyıt et-
mez Yani hükme 
tutmaz. 

mecbur 

4 ncü fıkrasına gelince, 

hikımln bu taptakl beyylnatı 

ıerbest olarak takdır edip 

h içbir emir. talep ve ka 

yıtla mukayyet olmadığını 

gösteriyor. 5 ncı fıkra ı da 

hl karı ve koca aralarınrlaki 

zevclyet bakı olduğu turada 

talep edecekleri botanmAdan 
ıonra aralarındaki m l bir · 
llği veya ayrılığı ve 
çocuklar üzerinde hakkı 

velayet ve infak ve iaıele

rint'! dair yapmıt oldukları 

mukavele boıanma davaaı 

araaında hakime göıterllerek 

taıdik edılmedıkçe hukuki 
h iç bir kıymetı haiz olmaz. 

Çünkü kanun aile blr\iğınl 

tahtı himavcslnc a)mı~ oldu 

iundan hlr ll~e müteallik bu 

gibi mukavelit hakimin tas

tlklne lkUr1t o etmedikçe ke-

aile m0~11eaeal devletin tah 
h ve mürakabaaında bulun 

maaıodao münbahtstır Yal · 

nız karı ve koca birbirinden 

boıaodıktao sonra yaptıkları 
mukavelenin hakim tarafın 

dan taatıkine ihtiyaç yoktur. 

Çünkü orada artık evlilik 

birliği kalmamış ve kanun 

himayeıine de lüzum görül

memlıttr Boıanma ve ay· 

rılığa daır olan uıul ü muha 
kemenio ahkamı umumiye 

cien fstlana teıkıl etmes hu· 

kuk usulü muhakemelerinde 

mahkemenin davaya bak 

ınak salahiyetini göıtereo 

ıkametgah keyflyf'll ve yıne 

usulün 7 4 ncü maddesi mu 
ctbince hakim her ıki tara . 
fın fddıa ve müdafaalara ile 
mukayyet olup ondan faz 
lasıoa veya beıka bir 
ıey hüküm veremezken 
bo§anmaya datr olan 

kaouou medenin in 138 nci 

maddeıınde yazıt. olduğu 

üzere dava edılen boganma 

ıebeplerinden biri sabit olun 

ca hakimin boıanma)a ve 

ayrılıaa hüküm ile mükellef 
olması ve yine huzuru h• 

• kimde vaki ıkrara ahkamı 

cezalyede delaili harlcıye 
inz imam etmedikçe itı bar 

oluoamazıa da ahkamı hu 
kukived_, ve ezcllmle hukuk 
uıulü mahke-meieri kanunun 

236 ncı maddeıfnde dava 
evrakında veya hakim hu 
zurunda ikl taraftan birinin 

veya vekilinıo ıebkedeu tk· 
rarı muteberdır Ve mute 

her olan taraf aleyh ine de 
hl teıkıl eder diye muhar
rer iken tıbu 150 ncl mad
denin 3 ncü f ıkraaına göre 
tarafeynin bu bapta sebke 

decek her türlü ıkrarları dn 

hı hakimi takyit etmlyece ğl 
ve yine hakim temini kanaat 
zımnında hukuk usulü ruu 
hakemelcrl kanunun 355ncl 
maddesi iktlzasmca resen 

yemin teklif edebileceği gi 

bi, 354 ncü maddeıi mucl· 
bınce davasını ıs bat ede 
mlyen taraiın kartı tarafa 
yemin teklıfine haklı bulun· 

duğu hıılde mezkiir 150 ncl 
maddenin 2 net fıkrasına 
nazaran gerek resen ve ge 
rek tarafeynin talebi ıle ye 
mlo teklif olunamıyacağı 

gibi, yemin makamına kaim 

olan beyanatta da bulunul· 

maması. arzettlğim veçhtle 

boıanma ve ayrılık davala

rının ahkamı umumlyeye 

k erıı istisna tetkll teıktl et · 
mekte olmasından ileri gel 

mtıtlr . 

SONU VAR 

Bir Çocuğun 
Fedakarlığı. 

Fransada Savo~·cnde Korni 
köyünde 1 2 yaıinda b r c,,. 
kek çocuk, intikal ve soğuk 

kanlı lık göste rerek, anneılle 
5 kız karde§lnl yangından 

kurtarmıttır Yaşından bek 
lenilmlyecel bir v zlyet ol 
mak ttlbarlle , hadise bıl. · 

hassa alaka uyandırmııtır 

35 Y aşmda köylO .) oo Pö 
ose, güzel bir ç lft lı lc sahibi 

dir; aile muhitinde b ir kaç 

sene uslu ustu yaııyor . Son · 
re, blrdenbiıe içkiye iptila 

eösterlyor O zamandan •ti · 

baren de k"arısına ve çocuk 

lnrına aile yuva1101 ceben 

nem haline getiriyor. 

Koca, karmnı l' endlstne 
ihanf'it ettiğ i ıüphes le taz
yık ediyor . Bunu tutturu 
yor. bütün teminata rağmen 

ıüphestoin yerinde olduğuna 
kani, karısına tehdit etmekle 

kalmıyor, ıık sık 
dil .. 

dövüyor 

Madam Pönıe, kocasının 
büyük haksız hareketlerine 
çocuklarının h tarı içın, ta · 
hammül ediyor Fak6l, onun 

tahammülü niıbt:tinde yüz 
bulan kocaıı, iti o dereceye 
vnrdırıyor ki, kadın ııkayet 

etmediği hrılde, konukom~u 

ıikayetçl oluyor ve jaodar 
ma çağmyor Jımdarm da 

mösyö Pönıeye aklını batı 
na devvirmeslnt ihtar edı 

yor. 

Azıtan koca, bunun üze 
rlne bir müddet kendlsıni 

zapta çalıııyor eda lçın için 
buğz beıltyor ve karısından 
tntlkem a lmağı and içerek 

geçeude gene strho~ bir 
halde, eve g eliyor ve akşam 

yemeğ yemeden yatağa gl 
riyor. Gectı ge,çlyor, ortalık 

ağmrken yataktan kalkıyor 
kansl le çocuk l arını uyandır 

• 
mamak için yavaı yave~ 

yürüyerek oradan ve sonra 
da evden ç.ıkı)Or Evin bü 

tün kapıla,r ı oı kilnhyor, a v· 
lu tarafınden binayı ateı 

vererek, bisikletine binip 
köyden uzaklaııyor. 

Fakat 5 çocuğun en b ü 
y üğü olan l 2 vnıındakı , çı 

tardı ile uy nıyc:n, hi. de 
bakıyor ki karşısında ale\' 
lcr boy1anıyor! Çoculc h iç te 
laıa kapılmadım çarçabuk 
anneılni uyandırıyor, küç 
cüklerl glydirmealnl. bıı eka 

hiçbir şeyle meıgul olm ma 
nı ve bot yere korkmaması 
nı ıöylüyor. 

O aralık kendisi eline ge 1 
çlrdlğl kırıcı ıeylerle kapı 1 
larda n bırinl kırıyor, a nne 
s!le kız kude~ erin: dııarıye 1 
çıkarıyor Bundan sonra dn ı 
ahıra koıarnk, hayvanları 

kurtarıyor ve aor.ak ondan 
sonra, komıuları yardıma ça· 

ğm}' or!? . 

alıkesi Askeri Satın 
Alma omisyonundan: 

Kor m erkez hastahaneslnd k i tecrübe havyan l arının 

ıenelık 4440 ki!o yonca 5882 k tlo lcepek 9 68 kilo h?. vuç 

4864 k ılo p encar 1472 k ı lo l a hanası P. Çık eksıltmeye kon

muıtur . iha lesi 29 7 938 cuma günü saat 10 da kor satın 
almıı kom ısyonundn yapılacektar Muva kkat teminatı 46 
liradır. Te l ı pl erln reuen·~n gürırle lrnmiıyone nün caııt 1arı 

4 1 223 

Balıkesir Askeri Satın 
Al a KomisJ1onundan: 

Kor m erkez blr) lkierJntn senelik 480 lon odunu açık 
ekılltmeye konmuıtur ihnleal 29 7 938 cuma gürü saat 

11 de Ba lı k eıl r kor satın alma t omi!yonunda yııpılı:cek 
tır. Mu vakkat t~m lrıa tı 360 lıredır EHtıf H ~artlar 1 o 
misyonda her gün görü lebılır . T lı pler ln n u yyf'n güıı vr. 
saatte müracaat lerı 

4 1 224 

Balıkesir A heri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Suıığırlıktakl topcu a lay hayvanlarının aenellk 160 ton 

samanı açık ekstltm.eye konulmuetur . lhaleıl 30 7 938 
cumarteıf günü ıaat 10 da Balıkestrde kor satın alma 
komlıyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminatı 180 Hradır 

Evıaf ve 1er it kom is} onda görülebılır Talip lerin muay· 
yen gün ve saatte komisyon müracaatları 

4 229 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

29165 Lıra 23 kuru, bedeli keşfi olan Balıkeıirde 
Çayırhi rd ki topçu taburu garajının ıkmali i ntaatı ka 
p a h zarfla ck ııt ltmeye konmu§tur 

iha lesi 1 8 938 pazar tesi günü saat 11 de 

kor satm e lma komisyonunda yapılocal<tır. 
teminatı 2 137 lira 40 kuruıtur 

Balıkcılr 

Muvakkat 

Plan, fenni şartname ve birlncı ketif ıliıtkt ı r . Taliplerin 
kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde yazıla vesika 
larle Vllf i e yaptığı bu gı bl ı şlere 8il ehliyet veslkaaı 
göstereceklerdir Talipled n ıbale sa etinden bir seftt evveline 
1 ad1t r tek lıfinl komisvona vermeler i 4 J 230 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Susığırlıkte kl topçu alayı hayvanlarının 280 ton yulafı 
kepalı zarfla eksiltme~ e konmuıtur. lhel~st 5-8 938 cuma 

günü anat 1 J de Balıkesirde lıor satın a lma lrnmbyonun 

da ye p: laca ktar . Muvakkat temtnatı 1260 liradır . 

Evsaf ve huıuei şartlar bnğlıdır Talıp'erın muay)en 

günde ıhaleden bir saat evveltne kadar teklıf mektupl arını 
komiıyona vermeler ı. 

Almanya 

ispinyadan çıkmıyaca~ mı1 
< Baştıırafı birinci sayfada) 

le demiş ti ; ki: 

"Eğn dlplom a ltk tazyık 

kafi ge lmene. kuvvet isti 

mal edılebıl ır . İıpanyadakl 
z fe rden eonra Generol Fr 

ankonuo elinde bulunacak 
o lan orduyu ortaya atarız . 
Bu ordu, Poı tekızdl" "Naı 
ya no llst hal ya,, lı»htne mcv 
cut genış taraf tarlı&. tan yıı r -
dım görerek Portekızde, bı . 

zim iç in daha el~errıli olan 
bir rf'jlmln kurulmasına , d ip 
lomı:ıtık V&Sltalardan da hn. 
müeulr surette t em in edebi-

6 235 

l Bah~asir asliye hu~uk 
ha~imliğinden: 

R lıkeslrfn Vicdaniye ma. 

hallealnden Sül~yman oğlu 

sucu Mt-hmet tarafından 10. 
l 936 tarihli urıuhalla Ba 

hkesir asliye hukuk hakim

liğine müracaat olunarak 

Şamh nahlvealnln Kırmızı

lar köyünden Mehmet kızı 

liavva aleyhine açılan bo· 

Hnm a davatıınm yapılan 

muhakemesi ıonunda taraf· 

ların r.eklz ıenelik evli ol · 

muına rağmen bir müddet Çocuğun bütün ga yretine 
ve komıuların muavenf'llne 
rağmen, iden gelen her 
ıey yapıldığı halde çiftlik lır Bu hususta rn u lu,veme t 

bir ıı r da yaıadıktan ıonra 

müddeaıı.leyh Havvanm fu 

hufll sü.uk ederek onunla 

bununla zina ettiği sabıt ol· yanıp yığılıp harabezara dön göreceğ lmtzl zannetmiyorum 
müıtür. ~Eğer en küçük Görecek olsa k bale Porte· 
çocuk vaktinde uyftnmayıp kız ordusu o ldukça zayıf 
da .fntlka 1 sureti ve ıoğuk · tır . " 

kanlılık göstermeseydi h~psi r····· . •e ............ .. 
yanacaklardı?!,, denilerek 12 : TÜR KDİ LI : 
yatındaki, çocuk timdi bir • • 
kahraman sayılmaktadır. • Pazarteıinden baıka her : 

Sırf bir ıüphe üzerine : ıün çıkar. Siyasal gu.ete •• ! 
ailesine kartı bu kadar kı · : Yıllığı: 800 Kuru, : 
yasaya davranan koca ve : Altı Aylı§ı:400 : 
baba, bütün arnıhrmnl nra : Saym: 3 : 

• • • • 
rağmen hala bulunamamııbr.: Günü gcçınto sayılar 25 : 

Kendisinin çıldırmıı ve böy- : kuruıtur . : 
lelikle bir kaz yo uğranuı : ADRES: : 

• s 
olmaaana ihtima l verilmek : BALIKESiR TÜRKDILI : 

tedcr!? .... ilk•••••••••••••••••••• .... 

duiundan davacının müd
deaaleyha Havvadan boıan· 

maaın tt ve maHrıfı muhake· 

me ve ilan harcının müd 

deaaleyha Havva uhdesine 
tahmiline 5 10 936 tarihin· 

de kabili temyiz olmak 

üzere karar verllmit ve 

müddeaaleyha Havvanın ma 

halli ikameti meçhul bulun · 

muı olduğundan ilin, tebll 
ği makamına kaim olmak 

üzere keyfiyet ilin olu.nur. 



SAYFA : 4 TORmlLI 19 TEMMUZ t93a 

l k · D ., Ç k b ı11-~~~~~~ Ba ı 1; sır og"um ve ocu .a- 1~ 
kım Evi ve Koy Ebe Mektebı 1 E l 

Müdürlüğünden: 1 
Muhammen Doium Köy ebe 
b~d ell Fi a tı evi mektebi 

Lira Kr . Kr . Kilo Ki lo C ınal 
1390 10 5500 8400 Ekmek 
2700 45 3000 3000 Koyun eli 

78 1 110 350 J 60 Sade )' ağ 

930 3' J t 300 1800 Pirinç i 
350 1 O 3500 O Süt, yoğurt ']'~ 
484 10 2500 2340 Taze aebze ,, 

860 1 50000 36000 Odun it 
900 1 60000 30000 Maden kömürü 
175, 50 27 J50 300 Şeker 

: . 

Zürra! K'ullanılmıı ve bllahere tamir edtlmıı 1 
eıkl Trlyörlerden aakmıDJz. ~ 

Menfaatlnız mücedded, 938 ıeneet malı , fabrika - ~ 

Doğum ve Çocuk Bakımevt ile Köy Ebe mektebinin ~ 
1938 mali yılı tbttyacı olan yukarıda cins ve miktarı tle IJ! 
muhammen bedelleri yazıh erzak ve taylnat maddeleri il 
20 - 7 - 19J8 tarihine raatl.yan çarıamba günü ıaat 10 
da dolum evinde mahıuı komlıyoo huzurlle açık ekıllt- nın 

k l 
hr. 

orijinal ( uıl ) aDJbalajlı Trtyörler lni kullanmak · ~ 

meye çı arı mııtır . 1 
lıteklllerin ihale aününden evvel kanuni ıeraltlnl ta 

mamlamak üzere doium evine müracaat etmeleri ı l ln olu· 

nur 4 - 1 - 206 ı 

Dünyanın en meşhur 2 parçalı 4 Bis 
EMiL M/1ROT hakiki ve 938 senesi 
mamulatı Triyörlerini (Ekin Ka/burlannı) 
tercih ediniz. 

{ 1 (EMiL MAROT) MARKALI 1 
~ ~ BUÖDA Y QALKALARI 1 

Balıkesir Orman 
Başmühendisliğinden: 

l - Balıkesir vtllyetlnln Gönen kazaaınao Alacaoluk 
köyü clvar1nda vaki Çıkrık devlet ormanından 1 numara 
dan 17 4 numaraya kadar numaralanmıı 382 metremtkip 
ıayrl mamule muadil dıklll kaym ağacı yirmi gün müd· 
detle açık artırmaya çıkarılmııtır. 

2 - Artırma 25 - 7 - 938 tarih pazarte1I gün6 saat 
15 de Balıkeelr orman baımübendt•llğl blna11nda yapı 

lacaktır . 
3 - Beher metremlkabının muhammen flatı 210 ku· 

ruf, yüzde 7,5 vumakkat teminat 60 lira l7 kuruıtur. 
4 - Şartname ve mukavelename projeleri Balıkeılr 

Ye Gönen orman idarelerinde görllebllır . 

1 ~ fit SAYIN MÜŞTERlLERlMIZE; "lf 
Bunlar bütün Trly6rlerdeo, hatta eıkt Eaııle Ma· l 1t Yukarıda rHmlnl gördüğünüz dünyanıo en met ~ 

rot Trtyörlerlnden üıtündür . Hıçblr yabancı madde "1' ~ bur ye maruf Rençberler ve D~ğırmenciler imtz tara- lıJ 
kaçırmaz, gayet kullanııla V«" sajlamdır. '- it. fından tecrübe edılmlf ve tanınmıı. Tüı luye:de bü} ük 5\ 

~l ı raibet ve taraftar kazanmıı olan Emil Marot 1 
Toptan ve perakente satış yeri: D' ~ marka Buğday Kalbur Maktnelulni her ume olduju 

~ it, glbl, bu mevılmde de satmaktayız. Re•lmde gördüğü· 
« B. N · KAZANCİY AN » 9' nüz tek parçalı makinenin iki parçalıları da mevcut ı 

it. olup ( 4, 6, 6) numaralıları da yanı her boyu vardır. '9 
Ziraat makineleri evi 14- 89 Tüntl caddtsl Galata . » Bu makineler büyük haaılatlı olup aıaiıda aföeuil '1 

İ S T A N B U L nız veçhde piyasada mevcut maluneluln en fazla "a 
" Kuruluı tarihi: 1889 mal çıkaranıdır. ~u makineler mahıul-.. ( 9 ) kuma ~ 
it. Telefon: 41888 aymr Şöyle ki: Buğdayı üçe, Arpayı üçe, Drlı ceyl 

"11 ~ parçalarını bire, kı ceman ( 9 ) luıma ayırmıı olur. 
~~~~~~~~~~~~~ f{. Ftatlarda bu mevsım için f~vkalide tenzilat yapıla ıı ;1p 

4 - 1- 213 it tır latanbuldakı hatlardan yüzde 20, 25 e"ıık hata ,. 

B l k 
· A k • S •••••••••••••• • ........ ~ ıatmakta1ız Bu kaçırılmaz bir fıraethr. Her halde '1j 

O 1 eSlT S erl atın • 

1 
fi ~ bu ele ıeçmez fınattan lıhfad~ etmeyi Rençberlerl ~ 

Al K • d 1 H S A R 1 L 1 C A S 1 • ~ mlze, Köylülerimize ve Buğday ıılertle me91ul olan· ı ma omısyonun an: • il lara almalarını ve maktnelerlmt:ıi btr dt-fa da mağa 'll 
Kor merkez birlikleri hayvanlarının ıenelık 180 ton 1 · 1ft ~ zamızda görme l erınl taV1 ıye ederiz. ~ 

arpaaının ezdlrllmeai tıı eluıltmeye konulmuıtur. 1 Bİ)', ADIC llİSAR ILCASI En Kuvvetli • · ı ı 
t 2 9 ~ • MAKİNELERİN Y APl IGl lŞ MIKT ARI: 
haleıl 5 -7 38 pazerteal günü saat 15 de Kor Satın · İ< ·· k ·· ti"• lhcadır· • 

Alma koml•yonu binasında yapılacaktır Muva~kat temi- U Ur U 1 ~ AT 4 5 6 « 
nah 47 lira 25 kuruıtur. Taliplerin muayyen ıun Ye sa· • Romatizma vesalr hastalıklara en birinci deva. Si ' I 'YO: ~ 
atte komtıyona mOracaatları . dır. Müşterilerimden göroü{Jıim ltvecciılılt ılıcamız • ~ Saatte yaptığı iş ıniktarı: 250, 500, 600 

4 - 1- 216 ~it. 
bu defa daha munfaz.am bir halt geıirilcniş ve ~ ~ kilo mahsul çalkar. ıl 

8 f k • b [ d · gtlecek hastaların her tiirlü isliralıatları temin it ·it. ~ 
a ı esır e e ıye • tdilmlştfr. Bilhassa o~ob~s ue araba yollan çok gü· 1 ~ flhmet Ve İbrahim Cumalı Kardeşler 1 

Riyasetinden: •ı zel ve duzgun yapılmıştır. !i 1 Bal ı keıir: Çiviciler Çarşısı f\o: 12 ~ 
1, • il Demirciler 1 'arı:.ısı No: 63 ~ 

itfaiye için itfaiye tipi ve asgari (25) beygir kuvvetin • Banyo, hamam dahil olduğu halde ull' lf Y v 

de bir motopomp alınacatından 15 gün müddetle açık odanın geceliği yiiz kuruştur. ! ı~~~~~~~~~~~« 
ekılltmeye konmuıtur. Muhammen bedelt (2000) liradır. • MOSTEClRI: ~ 

F ennl ve ekılltme ıartnameleri Beledlyede mevcuttur. ı . Necı·p 11 ! 'f. 'l. t:l 'l. t:l:l 'l. 'l t:l:l. 'l. f:l "l, "l, 'l ~.'l f:l:l!J 
Ekııltmeye lttlrak edeceklerin yOzde 7 ,5 kanuni dl- " "-

pozlte vermelerı, alınacak Motopomp Türklyede aagui ......... ••• •••• • • • • •• :: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ 
beı yıldanberl tanınmıt ve teknik tecrübeler oetlceılode 7'\ rr-.. 

ltfatye1e elverltll olduğuna dair fenni rapor tbraz edılmeıl !lfll•lflHI .•• ·•.• .. •••Efii!'ltit•••ı = . ~ 
mecburidir. ~ ,, ~ Kapital: 100,000,000 Türk Lirası rro 

lhaleıl 29 7 938 tar ihinde cuma günü ıaat 16 da Ba· = IJif! 1' U J D E ! • = Yurd içinde 261 Şube Ve ftjans .,-
lıkeıir Belediye Encümeninde yapılacaktır . it ... .. .., . ~ Dünyanın Her Tarafında Muhabirler e 

Taliplerin ve faz la malumat a lmak lıtl yenlerln Bele , •\ fP" 

dlyeye müracaat etmeleri ilan olunur. ~ amelerl büyük ıube l erinde ktralık kasalar. ,. 
4 - l - 22 ı Jlı}. .,. 

U Lu OTEL
İ N DEN IE lhbanız taaarruf ve kumbara huaplarındn ikra· ~ 
I il, = ml1eler. r/l 

Balıkesir Askerlik Şubesi ! i l: tkramiy<: Miktar/: lkramiym/Iı tııtarı: ~ 
. b k l ., d • K A L K A R ;1\ .\il AOEDl UR .4. LiKA ~ 

aş an ıgın an: • • l .ı , ıuuo ı ooo ~ 
Muamele ve hesap memuru okuluna yaıı 32 den faz · il •ı JIJ l 500 500 f~ 

la olmamak üzere. Yedek ıubaylardan alınacaktır . lı· • Her sabah otelımlzden Bur ıa, Çanakkale, Bandır l~i "" 1 25ll ı5ü l: 
teklllerin ıeraltl görmek üZere temmuz ayı içinde ıube· • ma ve Edremtde otobüı poatalan kalkar ve akıam •ı 1'J ~O 100 ıOUO '-
ye müracaatları ı lin olunur. it lar1 gelir = : 25 50 1 ı5U ~ 
----------------------= Postalar karıılıklıdır it 1'J 30 40 1200 ı! 

'f lzmir avtzolar1 için Bahl<ealre uğrıyacak sayın mt ~ 40 20 8t10 ,,. 

Balıkesir beledi e • 13f1rlerlmfze her zaman temiz vatek bulundurulur • JIJ 108 6ı•lJO ,.,, 
Y Eıkı Dtyunuumumıve oteli na mtle marut oteli bu it ~ Bu lkramiytlcr her LİÇ ayda bir olnıtıli ü:ert se ~ 
Riy asetinden:· il kere ' 'U lus Otelı., ı ımıl«! açtım Yeni mefruıat , muşam • ~ nede dört dıfa bu mlJ.ıiar ıı.z.t:rirılfrn ktırcı ilt duğllı r-

. _ . . lf ba ve mükemmel konforu. haız , temizl ığt t.uavvurun • ~ lacaklır /lk /<t ştde 1 Eylıi.l !J.'38 dedir. ~ 
itfaiye ıçln (20) lı~a bedeli tahminli iki amır ve ( • 4) fevktnde ve flatları çok ehv~ndlr. lstırah eUar.ı temin ~ ~ ~ 

lira bede:ı tahminli 13 l tfal1e eri elb ı~eıl mevcut , nü mu· W ed ılen mütteri lertm, yol yorgunluğunu otelımlzde 1 ; 'i-.. - j. j. 'i 'i- j. 'i 'i j. 1j. j. 1j. 'i 1j. 1j. j. 'i 1j. l-j. ~ ~-
nesine gore pazarlıkla yapt rı lacaktır Pazarlıiı 3 aAuı • blhakkm dınlendirecektlr . ~ ,,. 

• toı-938 çarıamba günü ıaat 15 de Belediye Encümeninde : Ulus Oteli Müdürü • S" htbı ve Baımuharr l ri: Aalıkuir Mebuıu JI. KARAN 

yapılacaktır. Taliplerin mezkur gün ve saatte Belediyeye * Eıki Telgraf Müdürü • Çıkarım Genel Oırektorü: FUAT Bl .... ' AL 
müracaatları ilan olunur. • Fehmi Aılan it ----------------....... 181•-····-······ 8a11mverı : Vilnyet Matbna11 - Balıl.eılr 4 - 1 - 234 


